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EDUCACIÓ INFANTIL
3·4·5 anys

TEMPS D'ACOLLIDA

EL TEMPS D'ACOLLIDA A L'ESCOLA ÉS UN PERÍODE MOLT
IMPORTANT EN QUE XIQUETS I XIQUETES COMENCEN A
CREAR VINCLES AFECTIUS AMB ELS ALTRES INFANTS I
MESTRES. COM ES VIUEN ELS PRIMERS DIES INCIDIRÀ EN
ELS SENTIMENTS QUE L'ESCOLA DESPERTA MÉS ENDAVANT.

A LES CLASSES DE 3
ANYS

PINTEM, ENS DIVERTIM...

COMENCEM UNA NOVA ETAPA, ENS CONEIXEM,
JUGUEM, EXPERIMENTEM...

I TAMBÉ DINEM I DESCANSEM
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AMBIENTS

D'APRENENTATGE
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ELS EXPERIMENTS
Aquest taller ens permet observar la transformació de la matèria. Cada vegada que
la ciència arriba a les nostres classes, un enrenou ens envolta. Observacions,
hipòtesis, experimentacions i comprovacions, es van succeint a cada espai de l'aula.

Després de
descobrir els
materials,
comencem a llençar
hipòtesis i a
experimentar!

MÀGIA
O
CIÈNCIA?

I per tancar la
sessió, compartim
impressions.
Què
passarà?
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JOC SIMBÒLIC

Jugant és la manera natural i sana en com els xiquets i xiquetes
es desenvolupen, creixen i van interioritzant i representant els
seus aprenentatges. La nostra casa i mercat ens ofereixen un
fum de possibilitats ...

JOC SIMBÒLIC

El joc simbòlic pròpiament dit es dona quan la criatura
espontàniament imita una conducta d'adult o d'una altra persona i
la representa com a part d'un joc lúdic sense que aquesta s'hagi fet
en aquest moment immediat.

LA CASA
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AUTONOMIA

DESENVOLUPAMENT DE LA
IMAGINACIÓ I DE LES
EMOCIONS

CREATIVITAT

EL MERCAT
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CONEIXEMENT SOCIAL
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TALLER D'ART
Al taller d'art els xiquets i les xiquetes aprenen mitjançant el
contacte amb els materials a través de la manipulació, l'exploració i
el descobriment.
Les diferents activitats proposades els ajuden, mitjançant el
llenguatge plàstic, a expressar les seues idees i sentiments, a la
vegada que van avançant en el domini de les diverses tècniques i
materials.

4 I 5 ANYS
ART I NATURA

cooperació

gaudi

concentració
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PER TOTS SANTS...

Monstres Valencians

Els xiquets i les xiquetes d'Infantil, hem gaudit d'una
fabulosa experiència al Museu Comarcal de L'horta Sud, a
Torrent, on hem pogut escoltar llegendes i màgiques
històries, envers les espantacriatures.
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ESPANTACRIATURES

Els Espantacriatures, sabent que s'acostava l'1 de novembre,
s'amagaren per tota l'escola i ens ecomanaren la missió de
buscar-los! No va ser gens fàcil! La Mare dels Peixos no va
aparéixer per cap lloc i això vol dir que en qualsevol moment ens
pot sorprendre. Després de tota aquesta feinada sols una cosa
tenim clara, i és que els Espantacriatures sols existeixen en la
nostra imaginació, així que...deixeu-la volar!
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EDUCACIÓ INFANTIL

ENGLISH TIME!
!
o
l
Hel

EDUCACIÓ INFANTIL

Firstly, we are learning about FEELINGS and EMOTIONS putting in practise our best face
(happy or excited face) and also the worst (angry or silly face).
In addition, we are also
starting to know some
routines like asking about
the mood of our friends,
guessing the menu of the
day or having a look to the
weather among others.

In FORMIGUES, ORONETES and SARGANTANES,
we already know to clean up the class when we
have finished learning corners or to put on our
shoes when the song “Put on your shoes” starts
to sound. Oh! And we also have learnt to “Peek-aboo!” to Aly, Ana or Pere.

FIRST TERM HAS GONE!

And that’s not all! We know a lot about
COLOURS!! We have discovered that La
Comarcal is plenty of colours and our
everyday clothes too. We can recognise
something blue, pink, green, yellow or
even purple!! We are just amazing!

Hello to everybody!
Be welcomed to the first publishing of this scholar year. We
have started with really good vibes and with new faces too.
Let's then to see the way we have enjoyed ENGLISH all
together!
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What about RABOSES, GRIPAUS, PAROTETS, MUSSOLS and
SAMARUCS?
Well, let’s have a look!

Furthermore, we already know some NUMBERS and we can count them.
Now we are arriving till 20!!
Oh, yes!

We have had a really good time reviewing contents like COLOURS,
FEELINGS and EMOTIONS. We also checked the WEATHER almost
every day and remembering the ROUTINES. It’s wonderful and
extraordinary the way that we catch all these contents!
In conclusion, we have learnt a
lot by playing, singing, dancing
and having fun.

Finally, December has arrived and Christmas is coming… So, let’s go Xmas songs!!
Hope you have a really nice Christmas days and see you next term!
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EDUCACIÓ primària
26

6·7·8·9·10·11·12 anys
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Í
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LES CLASSES DEL 1r CICLE ESTEM REALITZANT
EL PROJECTE DE LES FAMÍLIES.

RACONET

JOCS
QUÈ ÉS UN ARBRE
GENEALÒGIC?
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L’HORT

ESCOLAR

Les classes de 1r Cicle ja hem començat les nostres visites a l’hort escolar. Els xiquets i les xiquetes més menudes de Primària estan treballant de valents per tal de poder preparar, plantar, i
esperem que també collir, al nostre Campet. En aquesta notícia vos contem tot allò que estem
aprenent.
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ART DE

TARDOR

A les classes de 1r cicle hem inaugurat aquest trimestre el Racó d’Art,
concretament l’art de tardor. S’han inspirat de la natura per crear magnífiques
obres amb elements que han trobat pel nostre pati.
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RECOMANACIONS

EN LES SEGÜENTS PÀGINES VOS CONTAREM COM LLEGIM AL PRIMER
CICLE I VOS RECOMANAREM ALGUNS DELS LLIBRES QUE MÉS ENS
AGRADEN!
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LECTORES
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RACÓ STEAM-H
AL SEGON

La classe 2.1 (verd fosc) us anem a parlar del Racó STEAM-H i de les propostes d’activitat
que fins ara hem dut a terme. En un futur, ens esperen reptes fantàstics!

CICLE
SCRATCHJR: QUÈ ÉS?
El racó ScratchJR consisteix en construir el teu propi
videojoc en el que pots fer el que vulgues. També pots

QUÈ ÉS? COM FUNCIONA?

fer programacions i presentacions. Pots fer que els
personatges parlen, que es moguen, que salten, que
giren, que desapareguin o és facen més grans i xicotets.

El racó STEAM-H és un racó més del que gaudim en les sessions de

Lucas, Marta, Bruno M. i Luke

racons. És un racó pel que passes per diverses aplicacions educatives
de programació (fins al moment) i és fa al sofà de la classe.
Irati, Arnau, Carla, Pau i Pepe

QUÈ ENS APORTA?

Descarrega l’aplicació ScratchJR des del teu Store de
mòbil o tauleta.

Aquest racó ens aporta una gran estimulació per al nostre

El repte que us presentem és que crees un personatge

cervell i aprendre a programar perquè ens puga ajudar per al

que siga una creïlla i per a fer-ho més complicat, la

nostre futur. A banda, podem jugar en les presentacions o

programació ha de tindre almenys 3 fons i un personatge

videojocs que creem.

que parle. ANIMA’T!

Minerva, Empar, Bruno C. i Guillem

LIGHTBOT: QUÈ ÉS?

Andrés, Mara, Alai César i Dana

PASSATEMPS

Troba a la sopa de lletres les següents

És una aplicació d’un robot que es pot programar. Hi

paraules relacionades amb aquest racó

ha nivells i també hi ha quadrats amb fletxes, un moll,

STEAM-H:

una llum, P1 i P2. Si poses la fletxa cap a l’esquerra,
el robot camina cap a l’esquerra; si poses la fletxa
cap a la dreta, camina cap a la dreta; si poses el moll,
bota; si poses la llum, engega la llum i si poses P1 o
P2, repeteix aquesta programació moltes vegades.
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REPTE: T’ATREVEIXES?

Elsa, Víctor i Aitana

STEAMH

APLICACIÓ

SCRATCHJR

RACÓ

LIGHTBOT

PROGRAMAR

TABLET

APRENDRE

Mariella, Fran, Marcel i Jorge

37

El taller de
A les classes del segon cicle de primària, durant el
mes de novembre hem estat treballant les famoses
espantacriatures per a la Nit de Tots Sants.
La classe violeta (2.2) us vol ensenyar com les
hem treballat. Voleu veure'l?

QUÈ ÉS UN ESPANTACRIAUTURES?
Una espantacriatura és un ésser mitològic creat per la
Nit de Tots Sants. Pertanyen a la cultura valenciana,
per exemple: el Butoni, la Quarantamaula, la Banyeta,
l'home dels nassos, l'home del sac... Aquests éssers
mitològics s'han creat per espantar a la gent, sobretot
als xiquets i xiquetes.
Carla, Pau, Marc Ro., Marc Ru., Rai, Irati, Lola, Emma G. i Carles

Joan, Candela, Gemma i Aina

QUÈ HEM CREAT?

3838

Havíem de crear la nostra
pròpia espantacriatura. En
les sessions del taller
d'escriptura, hem treballat
les descripcions perquè
després cadascú inventara
la seua criatura.

les espantacriatures
QUINS PASSOS HEM SEGUIT?
En primer lloc, vàrem inventar-se una
espantacriatura i la seua història.
Després, vàrem fer un esborrany del
nostre ésser.
En tercer lloc, vàrem passar a net la
nostra descripció.
Per últim, vàrem resseguir en boli
negre les nostres redaccions i es va
elaborar un llibre amb totes les
descripcions de la classe.
Paula, Elena, Martina V., Arnau i Aitana

PRODUCTE FINAL
El producte final ha sigut
encuadernar totes les
descripcions i elaborar un llibre
per a la biblioteca de cada classe.
Es titula el llibre de les
espantacriatures comarcaleres.
Martina L., Emma M., Jorge, Rai, Sandro,
Núria i Neus
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ELS DRETS
L'alumant del segon cicle hem participat en les diverses activitats que es realitzaren sobre els
Drets dels Infants. Aquests serveixen per a protegir als xiquets i xiquetes. Aquests drets no els
tenen tots els xiquets del món, ja que encara queden molts que no tenen aigua, roba, ni
poden anar a l'escola. Hem de seguir lluitant i reivindicant perquè arribe el dia en què tots els
xiquets i xiquetes del món tinguem els mateixos drets per igual.
Malena, Laia D., Mara, Xavi i Marc

Els xiquets i les xiquetes veuen les coses diferents dels
adults. Per exemple, un xiquet i una xiqueta poden veure a
la Quarantamaula mentre un adult pot veure un simple gat.
Per això, hem de cuidar de la nostra imaginació, defendre els
nostres drets i alçar el puny per reivindicar els drets de tots
nosaltres.

DELS INFANTS
El dia 29 de nove
mbre anàrem
a Picassent a
reivindicar els
drets dels infants
i a llegir un
manifest. També
dúiem una
pancarta que
posava: "Un
paper recollit és
un món més
feliç". Ens ho pas
sàrem molt bé
i les activitats va
ren estar molt
bé.
Alex, Olivia, Jo

an, Èric i Biel

Salma, Jaume, Emma, Mario i Pau

s
n
i
u
Q
?
són ?

Dret a jugar.
Dret a menjat.
Dret a tindre amics i amigues.
Dret a tindre una família i una casa.
Dret d'anar a escola.
Dret a viure en un planeta millor.
Dret a ser estimats i estimades.
Dret a ser tractats per igual.
Dret a tindre un nom.
Dret a tindre atenció mèdica.

Per a cuidar el medi ambient no
podem tirar cap mena de fem a
terra ni omplir tot de brutícia. A
més, si deixem d'utilitzar vehicles
que llancen fum col·laborarem per
salvar i fer un món millor, cuidant la
natura i sent molt feliços.
Gerard, Núria, Sara, Aitana i Hugo

Daniela, Anna, León, Laia A. i Alba
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L’alumnat de la Classe Turquesa (2.4) us conta quines són les fases del

A la investigació, vam fer hipòtesis com

Projecte “Maquinant” que estan realitzant els i les alumnes del Segon

“què passaria si deixem caure una bola

Cicle. En aquest projecte, estem treballant les màquines simples, però

sobre un costat d’una palanca?” o

d’una manera bastant curiosa...

“què passaria si soltem una bola per un
pla inclinat?”. Després, el portaveu (Izan

Els coneixements previs són quan fem una fitxa on po-

en el nostre cas) les diu en veu alta.

sem tot el que sabem sobre el projecte. La mestra va

També investigàrem els tipus de màqui-

portar una caixa amb moltes coses i havíem de dir si

nes simples.

eren màquines o no. Al final del projecte comprova-

Oriol, Abril, Izan i Vera

rem si ho sabíem o ho hem aprés amb el projecte.
Noah, Carlota, Marc i Àlex

La formació dels equips ens serveix per a saber un poquet més dels companys de l’equip. En una fitxa que té un triangle, posem les coses que ens
agraden. També ens serveix per a triar el nom de

En el projecte Maquinant estem fent un circuit

l’equip, per exemple “Les màquines pro”. Des-

que ha de tindre com a mínim tres tipus de mà-

prés, triem si volem ser secretari o secretària, por-

quines simples: palanca, roda amb eix, corriola i

taveu, mediadora o coordinadora.

pla inclinat. Per a funcionar el circuit, necessitem

Hugo, Jimena, Leo S i Vega M

una boleta que el recórrega sense eixir-se’n.
Ciro, Caterina, Vega R i Santos

Ens agrada construir les màquines. Ens
agradaria utilitzar materials diferents perquè sols gastem cartró i estaria bé variar
un poc més. Aquest projecte ens agrada
perquè col·laborem.
Jérôme, Héctor, Alba i Mateu
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La Mostra dels circuits és exposar el teu circuit
per a la bola als companys i companyes en un
mateix lloc (al pati) on hi haurà més o més 24 circuits de boles que haurem elaborat els equips
del Segon Cicle en el temps de Projectes.
Mario, Elena, Laura, Andreu i Leo LL
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Mentre el psicòleg comentava a la dona de la recepció el que havíem parlat vaig

Al tercer cicle de primària hem celebrat la Festa de Tots
Sants recordant algunes de les nostres tradicions. Entre
elles, com els nostres avantpassats s’asseien a la vora
de la llar a contar històries de por.

Pot ser que hi haja alguna cosa més terrorífica que la mort? Que et donen ganes
de no estar viu? Que encara que saps que es un somni desitges no tornar-te a
despertar?

HISTÒRIES DE POR

Feia ja dos mesos que anava al psicòleg tots els divendres perquè tenia un somni

44

recurrent.
Estava dempeus en mig d’un carrer normalment molt transitat, aquesta vegada
no s’escoltava cap motor, sols estava jo envoltat de cadàvers. Mentre pegava
una ullada al meu voltant un fort colp d’un metall fred com el gel m’entravessava
l’esquena, tancava els ulls i en el moment que anava a caure a terra em
despertava.
La consulta no va durar molt, com sempre el psicòleg va posar cara de mala
gana, va fer un xicotet somriure per intentar tranquil·litzar-me i em va receptar
els medicaments habituals. Ens vàrem alçar a la vegada d’aquelles còmodes

que altre tall a la cara i una ferida dalt la cella. L’home pareixia esglaiat, però ho
intentava dissimular. Al seu costat varen aparèixer dos homes armats que li
varen xiuxiuejar alguna cosa a l’oïda. A la fi l’home va parlar:
-Se’ls informa de que tota Espanya ha patit un atac terrorista. Es desconeix la
identitat d’aquest grup. Les autoritats no han pogut detenir-los i han aconseguit
controlar el govern. A aquest vídeo podeu veure ordres clares del que pareix el
líder del grup-.
La imatge del televisor va canviar per complet. Ara es veia una gran sala i al mig
un home amb la cara tapada amb un mocador. L’home amb una veu greu va
anunciar:
-Ara mateix esteu tots participant en un joc de supervivència, les regles son
senzilles: no es podrà eixir dels límits del país i la població d’haver disminuït un
50% abans de tres mesos. La pena per no acomplir qualsevol d’aquestes normes

HISTÒRIES DE POR

UN SOMNI
RECURRENT

parar atenció al televisor. En ell es veia a un home de mitjana edat amb algun

TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

En un intent de còpia, els nostres alumnes han creat
històries de por i després les han escenificat per a la
classe. Ací teniu una mostra de les històries que s’han
inventat.

classe de 2 anys

TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

classe de 2 anys

és la mort, però vos assegure que hi haurà un moment que serà pitjor viure.- La
sala es va inundar de silenci. Com si ho haguérem acordat, tots ens vàrem dirigir
cap a la porta d’eixida.
Fora de l’edifici la ciutat estava sumida en un caos i els carrers estaven plens de
gent. Després d’això vaig sentir un fort colp al cap i es va convertir tot en
l’obscuritat.
Estava dret en mig d’un carrer normalment molt transitat, aquesta vegada no
s’escoltava el soroll de cap motor, sols estava jo envoltat de cadàvers.
Havien passat tres mesos.

butaques i ens vàrem dirigir cap a la porta que donava a la saleta de recepció.
Aquesta tenia una taula allargada on estava asseguda formalment la
recepcionista. També hi havien cinc cadires enfocades cap a la televisió del fons
de la sala.
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rebre la ganivetada mortal. Jaume que era menut i ràpid va esquivar-la i va
passar per totes les cambres fins que va aconseguir eixir de la fàbrica.

rebre la ganivetada mortal.
Jaume que era menut i ràpid va es
Arribà a la policia molt espantat i els va conduir fins a la fàbrica. Allí trobaren a
TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

LA CAMBRA DEL
TERROR
passar per totes les cambres fins que va aconseguir eixir de la fà
plenes de sang, amagada en la foscor. Quan els va veure els atacà amb el
ganivet ple de sang i els policies li dispararen fins que va caure morta a terra.

TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

Pablo mort amb un ganivet al cor. Darrere seu estava la velleta amb les mans

Arribà a la policia molt espantat i els va conduir fins a la fàbrica.

Conten que a un poble, la nit de Halloween es va celebrar una festa a l’institut.
que s’anomenava Pablo.

TÒRIES DE POR

Allà, un grup d’adolescents varen decidir fer una broma pesada a un company

Pablo mort amb un ganivet al cor. Darrere seu estava la velleta a

Pablo no tenia una vida fàcil. Havia de cuidar del seu germà Jaume,perquè els
seus pares havien mort en un accident de vaixell.

HISTÒRIES DE POR

plenes de sang, amagada en la foscor. Quan els va veure els

Allà, el convidaren a una festa terrorífica que anaven a muntar en unafàbrica
abandonada. A més, podia portar-se al seu germà. Pablo no estava molt segur,

HISTÒRIES DE POR

En realitat el que estaven preparant era una cambra del terror. Els 4
adolescents es disfressaren dels personatges de les pel·lícules més
horripilants que trobaren: It, Jason, Freddy Krugger i Michael Myers.

Quan Pablo i Jaume arribaren, en passar els tancaren la porta i els digueren
que havien de passar cambra per cambra per poder eixir. En la primera
cambra, va eixir It, els va fer un poc de por però, varen afrontar-ho. En la
segona, Jason, però també la passaren amb valentia. A la tercera i quarta
cambra, fins i tot es rigueren perquè elsfeia gràcia les disfresses. Tot va canviar
a la cinquena cambra. Era una cambra molt fosca i, al contrari de les altres,
molt misteriosa. Eraallargada i al final es veia la silueta d’una velleta gronxantse sigil·losament sobre una engronsadora. Els dos germans no s’atrevien a
passar, però al remat es decidiren. A cada pas que feien els donava lasensació
que no era una disfressa, que era real. Conforme s’acostaven veien que tenia
una cara molt pàl·lida i arguellada. Continuaren acostant-se lentament quan
de sobte va parar, de gronxar-se. Ells podien sentir la seua respiració i sols
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ganivet ple de sang i els policies li dispararen fins que va caure m

es sentia desconcertat, però, fart de que es clavaren amb ell, acceptà.

volien eixir d’allí. En un tres i no res, la velleta va treure un ganivet de la butxaca
i se’l va intentar clavar a Jaume. Pablo, per salvar-lo, es va posar davant i va
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gran. Hi han pallassos, mims… Hi ha un munt d’atraccions, i molta gent intenta
pujar a totes. Núria, una xiqueta molt valenta de 15 anys, el dia de la festa, va
voler intentar-ho. Així que ho va fer gravant un vídeo en el seu canal de Youtube.
-Hola xics, sóc Núria, benvinguts al meu canal de Youtube! Hui estic en les festes
de Nova York. Així que hui vaig a intentar pujar-me a totes les atraccions!!! Primer
em vaig a pujar a la noria, per a veure les vistes de Nova York.

Mentre Núria estava comprant l'entrada per a la noria, es va fixar en un pallasso
molt graciós, que feia malabars amb ganivets (una tradició d’aquella festa). El
pallasso la va mirar fixament però ella no li va donar importància i va pujar a la
noria. Mentre pujava va veure al pallasso pujar també, mirant-la fixament.

començar a espantar i va anar corrents a sa casa. Quan va arribar, li ho va

TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

Tots els anys, els 23 de octubre, en Nova York, es fa una festa en una fira molt

Quan va arribar al carrer on vivia, va veure al pallasso de nou. Núria es va
explicar tot als seus pares:
-Núria, segurament seria una broma d’aquestes que estan de moda.-li varen dir.
Núria els va fer cas i va pujar a la seva habitació.
Als 5 minuts, va sonar el timbre. Núria va obrir la porta, i efectivament, era el
pallasso. Núria li va tancar la porta en els nassos i va pensar que si el seguia,
potser aconseguiria alguna pista per a denunciar-lo.
Va tornar a obrir la porta i va veure al pallasso anar se'n pel bosc. Núria el va
seguir.
Seguint-lo i seguint-lo va arribar a un lloc molt estrany i amagat on el pallasso es
va llevar la màscara. Núria li va fer una foto de seguida i se'n va anar corrents a
casa.
Al arribar va engegar l’ordinador i va començar a investigar sobre la cara del
pallasso.

-Xics estic a la noria! Ara de seguida la posaran en marxa, així que vaig a gravar

No va trobar informació sobre ell, però sí que va trobar casos de persones que
els va passar el mateix que a Núria, però també, ressenyes de la gent dient que

Quan la posaren en marxa, mentre Núria gravava, el pallasso la mirava des de
la seva cabina, que estava més avall.
Núria es pensava que era una espècie de broma, així que no li va fer cas.
Quan el temps de la noria va acabar, Núria, gravant com sempre, va anar a pujar
a més atraccions.
Al martell, al vaixell, al tren del terror… Fins haver pujat a totes.
-Xics no us ho aneu a imaginar! Ja he pujat a totes les atraccions!!!! Ara vaig a
tornar a casa, que necessite descansar. Adéu!
Mentre Núria anava a l’estació de metro, va veure que el pallasso la seguia, però
va pensar que estaria tornant a sa casa.
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les boniques vistes de Nova York!!!-va dir Núria.
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El Pallasso

era tot mentida. De sobte, el mòbil de Núria va començar a sonar. Era un número
desconegut.
-Qui eres?!-va dir Núria.
Ningú va contestar. Sols es va escoltar un soroll. Com si no hi haguera bona
senyal. Però de repent es va escoltar un crit d’una dona.
Núria, per a tindre proves, va gravar la conversació.
Ja tenia altra prova!
Així que va tornar al lloc de abans i va col·locar una càmera amagada per a
gravar tot.
Al següent dia, va agafar la càmera i va anar a la comissaria de policia a
denunciar el cas.
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feia malabars amb ganivets. Aleshores em va mirar fixament, però no li vaig fer
cas perquè pensava que seria casualitat. Poc després vaig anar cap a casa, però
ell...
-Núria, vols que cridem a algú per a que et mire? -va exclamar el policia.
-Creus que no estic bé del cap o què? Açò és una cosa seriosa!!!-va dir Núria

-Després em va seguir fins a casa i després va començar a sonar el timbre i
llavors vaig obrir la porta i era ell! Li vaig tancar la porta. Però vaig pensar que
podria aconseguir pistes i efectivament, he aconseguit una foto de la seva cara,
perquè quan se’n va anar el vaig seguir i li vaig fer la foto, també una gravació
perquè vaig amagar una càmera en el seu amagatall i una altra gravació d’una
cridada que em va fer.

Montmatre, tenia 10 anys. Una calorosa nit de setembre, quan ja estava al llit va
escoltar que algú tocava el seu piano, però era una música estranya, com
tenebrosa. Es va alçar per veure qui tocava aquella cançó, quan va arribar a
l´habitació on tenia el piano ningú estava tocant eixa estranya música, li va
semblar estrany però va tornar al llit. Poca estona després va tornar a escoltar la
cançó, va tornar a anar a l´habitació del piano i no hi havia ningú, va anar a dirli-ho a la seva mare. A la seva habitació tampoc hi havia ningú, en canvi , hi havia
un estrany líquid roig al seu llit. Charlotte va suposar que això seria de la regla i
estaria al bany posant-se una compresa, eixes coses de xiques que ella encara
no tenia.

La policia va veure la foto i va escoltar les gravacions. Els policies van començar
a buscar coses en el ordinador i van dir:
-Núria… Aquest home va morir fa 25 anys.
2 anys després…
Notícies d'última hora.
Hui moltes persones en les festes de Nova York, han mort
assassinades per una colla de pallassos. Una dona ha
denunciat el cas. La policia està buscant als assassins. Per tant no obriu a ningú
ni accepteu cridades desconegudes.
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Hi havia una vegada una xiqueta que es deia Charlotte, vivia al barri de París de

-Acabem amb açò- va dir.
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enfadada.

EL PIANO maleit

TERCER CICLE DE PRIMÀRIA

pujava a la noria em vaig fixar en un pallasso que feia gràcia als xiquets, perquè
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-Senyor policia, vinc a denunciar un cas. Ahir vaig anar a les festes, i mentre em

Va posar una cadira davant el piano i va esperar que alguna cosa passara, al
cap d´una hora, quan quasi estava adormida va escoltar una veu que li deia
-Charlotte, Charlotte, Charlotte….
El cap de la seva mare aguaitava per la porta, i de sobte, el cap es va caure.
Es va obrir la porta.
Ell va alçar el ganivet i…

SI VOLEU PODEU ESCOLTAR LES HISTÒRIES NARRADES PELS SEUS CREADORS
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En 1r cicle de Primària estem descobrint el nostre cos (els costats, les parts
dels cos, els moviments), i les distancies, direccions, duracions….

Educació Física 
EDUCACIÓ FÍSICA

En aquest primer trimestre estem explorant i gaudint de jocs perceptiu-motors que

ens ajuden a descobrir el nostre cos i a tindre percepció de l’espai-temps com a

elements

En 1r cicle de Primària estem descobrint el nostre cos (els costats, les parts
dels cos,
els moviments),
les distancies, direccions, duracions….
que
formen
part dels ijocs.

Hem practicat
jocsprimer
de correr,
conduir
i llançar
i hem experimentat
de
En aquest
trimestrecolpejar,
estem explorant
i gaudint
de jocs perceptiu-motors
que

ens ajuden a descobrir el nostre cos i a tindre percepció de l’espai-temps com a
manera individual,
amb parelles, trios….
elements que formen part dels jocs.

A les pistes
i apracticat
les pinedes
ho hem
passat
genial
normes
Hem
jocs de correr,
colpejar,
conduir
i llançarrespectant
i hem experimentat
de i jugant amb
diferents materials.
manera individual, amb parelles, trios….
A les pistes i a les pinedes ho hem passat genial respectant normes i jugant amb
diferents materials.
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er trimestre estem descobrint l’atletisme com a esport que integra 3

stre cos com es correr, llançar i saltar.

Educació Física 

i reptesEDUCACIÓ
per a anar
desenvolupant aquestes habilitats a la mateixa
FÍSICA

eguem les diferents proves que conformen l’atletisme.
En 3r i 4 t de Primària estem descobrint l’atletisme.

En aquest primer trimestre estem descobrint l’atletisme com a esport que integra 3
habilitats del nostre cos com es correr, llançar i saltar.
Estem fent jocs i reptes per a anar desenvolupant aquestes habilitats a la mateixa
vegada que coneguem les diferents proves que conformen l’atletisme.
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Al llarg d’aquest trimestre, l’alumnat de tercer cicle de primària a dut a terme un
projecte molt divertit basat en l’atletisme. S’han treballat algunes de les proves
més conegudes mitjançant els jocs. Algunes d’aquestes són: curses de
velocitat i resistència, llançament de pes, javelina, curses de relleus, salt
d’alçada i salt de llargària.

El resultat ha estat molt positiu aconseguint sessions molt enriquidores per a
tots i totes.
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S’ho han passat d’allò més bé a la vegada que realitzen exercici físic.
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EL NOSTRE
CACTUS
A les aules de La Comarcal tots i totes sabem de la impotància de respectar
als companys i companyes i tindre una bona convivència.
Amb la finalitat de conèixer més els nostres companys i companyes
i sobretot a nosaltres mateixos, el gabinet psicopedagògic junt a alguns
tutors i tutores estem posant en marxa la dinàmica del cactus.

Quins són els beneficis d'aquesta dinàmica?
1. Millorar l'autoconeixement.
2. Identificar les pròpies emocions i acceptar-les.
3. Aplicar estratègies d'autocontrol i gestió d'emocions.
4. Desculpabilitzar i obrir la porta al canvi.
5. Potenciar l'empatia.
6. Millorar el clima d'aula.

Però, en què consiteix?
Cadascú de nosaltres pensa en aquelles coses que ens
molesten profundament i que poden arribar a fer que ens
convertim en un cactus i puguem punxar a les persones que es
troben al nostre costat, tot i que no siga la nostra intenció ferho. Després, compartim amb els nostres companys i
companyes el nostre cactus i composem el nostre particular
jardí a la classe!
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FORMACIÓ PRIMER AUXILIS
Al mes de setembre tots els equips
de la nostra escola, mestres de les 3
etapes, monitors/es de menjador pati
i bus i personal d’Administració realitzàrem el curs de formació “Com actuar
davant una emergència” amb Rafa Moratal especialista en medicina familiar.

AKOE EDUCACIÓ
Akoe Educació inicia el curs amb una reunió estratègica
conjunta del Consell Rector i d’Akoe Pedagògica per
establir les línies de treball.
Va ser un matí molt profitós i de retrobament després
de la pandèmia. La dinàmica de treball que va preparar
el director d’Akoe es va portar a establir
els projectes del futur, tenim en compte el passat i el
present d’aquesta cooperativa de 2n grau.
Endavant Akoe!!!

AGENDA
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I JORNADA DE TRANSFORMACIÓ PEDAGÒGICA
INTERCENTRES

A
D
EN

AG

ANDREU ESCRIVÀ ENS VISITA
El passat mes d’octubre vam realitzar un Claustre Pedagògic amb Andreu Escrivà i Garcia, ambientòleg i consultor en sostenibilitat. Treballa fent recerca, divulgació i comunicació científica i ambiental. És llicenciat en
Ciències Ambientals per la Universitat de València, màster en Biodiversitat, Conservació i Evolució i també doctor
en Biodiversitat.
La seua xerrada es va centrar en el canvi climàtic, temàtica del nostre calendari, evitar la culpa climàtica i passar a
l’acció. Un goig compartir la vesprada amb Andreu.
Moltes gràcies! Passem a l’acció!!!

ESTADA A MUNIC - PROJECTE ERASMUS+ STEAM-H.
El passat mes d’octubre, La Comarcal vam participar en la reunió internacional del Projecte Erasmus+ en el
qual ens trobem immersos. Aquesta va tenir lloc a Munic (Alemanya) on es va parlar de qüestions organitzatives
del projecte, resultats obtinguts fins al moment i tasques properes que cal dur a terme.
La Nostra Escola estava representada per Empar Bou i Ernesto Ausina, junt amb els huit socis del projecte de
diversos països: Co.meta, Talent i IC Simone de Magistris (Itàlia), Fab Lab i Grundschule Lehrer Virth strasse (Alemanya), STEAM Ltd (Irlanda) i Bylinedu i La Comarcal (Valencia)
Seguidament es va dur a terme un curs de formació al voltant de la metodologia STEAM-H en l’escola Grundschule Lehrer Virth strasse i el FabLab de Munic.
En aquest curs de formació el nostre professorat i socis del projecte va poder conèixer, ampliar i manipular nous
recursos i maneres de fer envers la metodologia Maker. Van poder veure com xiquets i xiquetes, des d’edats ben
primerenques ja treballen amb elements com soldadures, programació per blocs, impressió 3D i construccions
elèctriques entre altres.
Aquesta estada a Munic i la participació en el projecte, ja repercuteix i ho farà amb més força en un futur
pròxim en les maneres de fer a La Nostra Escola.
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El passat divendres 5 i dissabte 6 de novembre acollirem a La
Comarcal la I Jornada de transformació i innovació junt amb les
Escoles Octavio Paz,
Escola Virolai i IES Nou Barris de Barcelona. Il·lusió, compromís, innovació, aprenentatges, estima per l’educació i molts
aprenentatges compartits sobre inclusió i avaluació dos pilars
fonamentals i claus per a la transformació.Moltes gràcies! Passem a l’acció!!!

AGENDA

JORNADA SOBRE LA IMPORTÀNCIA
DE LA PRÀCTICA STEAM A L’ETAPA
PRIMÀRIA
El passat 15 de novembre La Nostra Escola Comarcal va organitzar la Jornada “La importància
de la pràctica STEAM a l’Etapa Primària” al saló
d’actes de Florida Universitària. Aquesta vegada vam comptar amb la col·laboració de Florida
Universitària i dels nostres socis del projecte
europeu: Bylinedu. A la jornada va assistir alumnat del grau de Mestre en Educació Primària així
com diferents mestres de diverses escoles interessats i interessades en la matèria.

CONSELL DE LA INFÀNCIA I
L’ADOLESCÈNCIA
El passat 17 de novembre es va celebrar el plenari
constitutiu del Consell de la Infància i l’Adolescència
de Picassent. Un òrgan que compta amb un total de
38 xiquets, xiquetes i adolescents elegits entre totes
les escoles del poble.
Des de la Nostra Escola, l’alumnat de Picassent ha
elegit democràticament els membres que representaran i transmetran al Consistori la voluntat i les idees dels seus companys i les seues companyes per a
la millora de Picassent.
Els i les conselleres de l’Escola Comarcal són:

LEO LOMAS HU_4rt
EMMA AGUADO MORATÓ_4rt
ARIEL ALONSO SÁNCHEZ_6é PRIMÀRIA
RAQUEL CASERO HERVÁS_6é PRIMÀRIA
ALEJANDRO CAMPOS TORRIJOS_2on ESO
PABLO HERVÁS TRONCHONI_2on ESO
ANNA SORIA RODRÍGUEZ DE GUZMÁN_2on ESO
TANIA COSENTINO MARTÍNEZ_3er ESO

Enhorabona a totes les persones elegides!

En aquesta jornada es van presentar els resultats obtinguts fins al moment del Projecte Erasmus+ sobre la metodologia STEAM-H en el que
ens trobem immersos així com les bones pràctiques STEAM que es duen a terme a La Nostra
Escola.
Per finalitzar i donar utilitat a la jornada, els
membres de l’escola van nomenar una gran
quantitat de recursos per fer activitats o projectes STEAM seqüenciats per cicles des de l’Etapa
Infantil fins a l’Etapa Secundària.
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MATRÍCULA
CURS
ESCOLAR

2022-2023
Les famílies interessades en conèixer el

PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE,
podeu concertar visita a partir del
dia 10 de gener telefonant al tlf: 96 123 19 33
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